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KF § 84

Dnr 2007: 856 105

Information West Sweden
West Sweden är den serviceorganisation som hjälper västsvenska kommuner att
utvecklas i EU. West Swedens direktör informerade om arbetet med att utveckla
västsvenska kommuner/landsting och regioner inom EU.
EU:s syfte är att utveckla Europa genom att alla hjälps åt. Målet är att skapa stark
tillväxt och bli den starkaste ekonomin i världen (Lissabonprocessen). Det finns
300 utvecklingsprogram för transnationellt arbete. Sverige betalar idag 29 mdr
SKr i medlemsavgifter. Av dessa får vi tillbaka 3 mdr i regionala stöd och 10 mdr
till jordbruket. Ca 100 mkr går till kommunerna. Det finns alltså utrymme för fler
projekt i kommunerna. Men initiativet måste komma därifrån, liksom en egen
insats. West Sweden arbetar med kommunala utvecklingsfrågor i verksamheterna,
medan regionkontoren i Brüssel arbetar med politiska frågor. West Swedens
uppgift är att höja den kommunala kompetensen i EU-frågor och visa hur
kommunerna kan använda EU som ett verktyg.
_________
Informationen läggs till handlingarna.
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Exp:
Ekonomienheten
Revisorer
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
KF § 85
KS § 167

Dnr 2007:639 049

Godkännande av delårsrapport
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsberättelse för kommunen
2007-01-01-2007-08-31.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att

avslå barn- och utbildningsnämndens hemställan 2007-08-20 §109
om extra anslag för år 2007 på 2,4 mkr för finansiering av en
utökning av barnomsorgskapaciteten med två förskoleavdelningar,
och

att

godkänna barn- och utbildningsnämndens begäran 2007-09-24
§127 om att erhålla 745 tkr som ett extra anslag år 2007 för
möjligheten till att studera på heltid inom IV-programmet, och

att

barn- och utbildningsnämndens begäran 2007-09-24 om reduktion
av kapitalkostnader för gymnasieskolans investering ska hanteras i
samband med bokslutet 2007, och

att

Strukturprogrammets andra uppföljning skjuts upp en månad för
att redovisas i kommunfullmäktige i november, och

att

i övrigt lägga Delårsrapporten 2007, inklusive Prognos 3, till
handlingarna.

___________
Kommunchefen föredrar rapporten.
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Ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden
redogör för bakgrunden till underskotten.
Anders Hygrell med instämmande av Bengt Johansson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget att
den prognostiserade negativa budgetavvikelsen skall inarbetas i kommunens
budget för 2008 i överensstämmelse med ekonomireglementet.
Roger Hansson med instämmande av Hans Pernervik yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med det tillägget att en åtgärdslista skall presenteras
vid nästa sammanträde inför budgeten.
Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. För att fastställa motförslaget i huvudomröstningen fastställs
följande omröstningsproposition: Den som bifaller Gunnar Perssons förslag röstar
ja, den som bifaller Roger Hanssons förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 26
ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Gunnar
Perssons förslag som motförslag i huvudomröstningen. Hur var och en röstat
framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
I huvudomröstningen fastställs följande omröstningsproposition: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Perssons förslag
röstar nej. Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 3 nej-röster och 14 avstår. Hur
var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktigegruppen för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Hans Pernervik, FpO, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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KF § 86
KS § 166

Dnr 2006:267

Antagande av energi- och klimatplan 2007-2012
Energi- och klimatplanen var föremål för samråd från 10 januari till 18 mars 2007.
Samrådshandlingarna skickades bland annat till grannkommuner, kommunens
förvaltningar, Länsstyrelse och energiföretag i kommunen. Samrådsförslaget har
också funnits tillgängligt på kommunens hemsida och allmänheten har inbjudits
att komma med synpunkter.
Förslaget till energi- och klimatplan har nu omarbetats, delvis efter inkomna
synpunkter. En handlingsplan med åtgärder har också tagits fram och infogats i
planen. Dessutom har energiplanen kompletterats med en beskrivning om planens
miljökonsekvenser och uppfyllande av miljömål.
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar i skrivelse 2007-10-01 ett förslag till
rubricerad plan daterad september 2007.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta energi- och klimatplan 2007-2012 för Orust kommun.
__________
Claes Nordevik m.fl. yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Sociala omsorgsnämnden

KF § 87
KS § 150

Dnr 2007:509 709

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagens 16 kap. § 6 f-h.
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 i enlighet med förslaget till ny lag i
propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115; bet. 2005:06; SoU26, rskr. 2005/06).
Sociala omsorgsnämnden ska (hänvisning cirkulär 2006:35 Sveriges Kommuner
och Landsting) till länsstyrelsen, kommunernas revisorer och kommunfullmäktige
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska
ske en gång per kvartal.
Föreligger rapport enligt tjänsteskrivelse 2007-08-10. Rapportering till
Länsstyrelsen har skett 2007-07-16.
Sociala omsorgsnämnden beslutar 2007-08-21 bl a att översända rapporten till
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden

KF § 88
KS § 151

Dnr 2007:250 091

Förlängd tid för antagande av Livsmedelspolicy.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-22 § 7 utifrån en motion avseende inköp
av närproducerad mat att bifalla motionen och att uppdra till barn- och
utbildningsnämndens kostenhet att ta fram en livsmedelspolicy i linje med
motionens intentioner och att återkomma till fullmäktige för antagande/beslut
senast 2007-10-31; en policy som ska uppföljas årligen senast vi årets slut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-08-20 §111 att med hänvisning till
förvaltningens skrivelse hemställa till kommunfullmäktige om att tidpunkten för
fastställande av en livsmedelpolicy förskjuts till januari 2008.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medge förlängd tidpunkt för fastställande av livsmedelspolicy till januari 2008.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 89
KS § 157
AU § 137

Dnr 2007:229 091

Motion om TV-rum och läsrum på Eklundens äldreboende
Keith Johansson, Sverigedemokraterna föreslår i motion 2007-05-16
kommunfullmäktige besluta att utrymmen för de äldres aktiviteter på Eklunden
ska bestå i nuvarande skick.
Sociala omsorgsnämnden beslutar i yttrande över motionen 2007-06-19 § 119 att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att ärendet inte
tillhör kommunfullmäktiges handläggning då det är en verksamhetsfråga för
sociala omsorgsförvaltningen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att ärendet inte tillhör kommunfullmäktiges
handläggning.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Arbetsutskottets förslag.
__________
Sociala omsorgsnämndens ordförande informerar att utrymmena har flyttats men
finns kvar.
Motionären informerar att det är just det ombytet som de boende inte ville ha.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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KF § 90
KS § 158
AU § 138

Dnr 2006:196 091

Motion om webbradiosändning av kommunfullmäktiges sammanträde
Sven Olsson och Tina Ehn, miljöpartiet föreslår i motion inlämnad 2006-06-30
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda
möjligheterna att sända kommunfullmäktiges sammanträde i webbradio och/eller
banda kommunfullmäktiges sammanträde och tillhandahålla inspelningarna för
nedladdning från Orust kommuns hemsida.
Vad avser bandningen av kommunfullmäktiges sammanträde så har det tidigare
motionerats i frågan; 1989 och 1997. kommunfullmäktige beslutade 1997 11-13 §
150 – med anledning av den senaste av dessa motioner – att för närvarande inte
inköpa bandspelare utan avvakta kommande mediautveckling, samt att därmed
anse motionen besvarad.
Över motionen föreligger yttrande från kommunens informatör och
kommunfullmäktiges sekreterare, daterad 2007-07-05.
__________

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att vidare utreda
inspelning och nedladdning av kommunfullmäktiges sammanträden på
kommunens hemsida, intresse, utrustning och kostnader.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Motionären tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inlägg görs även av Roger Hansson.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________

O:\ks\KFprot 2007\KFprot071025.rtf

11

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Exp:
Kommunstyrelsen
OKFS

KF § 91
KS § 159
AU § 139

Dnr 2007:566 003

Ändringar i krisledningsnämndens och kommunstyrelsen reglementen
Krisledningsnämndens reglemente är antaget av kommunfullmäktige
2007-02-17 § 7. En kvardröjd felskrivning i krisledningsnämndens reglemente
anger att ledamöter och ersättare ska vara 7+7. Detta är emellertid felskrivet och
skall vara 9+9.
Idag är uppdelningen mellan krisledningsnämnden och kommunstyrelsen i en
krissituation den att krisledningsnämnden går in med beslutanderätt i ett visst läge
i en krisledningssituation. Om en sådan eskalerar till en beredskapskris där
regeringen fattar beslut om höjd beredskap eller om ett sådant scenario uppstår
redan från början, då är kommunstyrelsen den kommunala nämnd som övertar
beslutsbefogenheterna. Med en inövad krisledningsnämnd och organisation är
denna uppdelning ologisk och bör ses över. Anledningen till att det ser ut som det
gör är att verksamheterna styrs av två olika lagar.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra i krisledningsnämndens reglemente; dels i § 5 vari ledamöter och
ersättare skall anges som 9+9 och i § 1 2:a stycket, där krisledningsnämnden skall
anges som beredskapsnämnd med lydelse enligt följande : ”Nämnden ansvarar
även för beredskapsförberedelserna och ledningen av den del av det civila
försvaret som kommunen enligt lagen om civilt försvar, efter regeringsbeslut, ska
bedriva under höjd beredskap.” Och att den nuvarande parentesen därmed utgår,
samt
att som en följd redigera bort begreppet beredskapsnämnd, § 7 i
kommunstyrelsens reglemente.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

KF § 92
KS § 170

Dnr 2007: 740 045

Extra anslag till investering i inventarier för kök och matsal i Henåns skola
Enligt ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s.k. mindre
investering. En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda
utgift inte överstiger 15 basbelopp (ca 600 tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas
av den förslagsställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna
verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Verksamhet 495 Kostenheten
Inventarier till kök/matsal, C-huset, Henåns skola

235 tkr

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2007-09-24 § 129 att hos
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige begära kompensation för
kapitalkostnaderna avseende investeringen i kök/matsal.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen, medel för ändamålet anvisas ur likvida
medel.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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2007-10-25

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

KF § 93
KS § 173
AU § 147

Dnr 2007:640 291

Anslag för projektering av Henåns skola
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-28 § 108 att hemställa till
kommunstyrelsen att projektera Henåns skola alternativ nr 5.
För att fullfölja hemställan om denna projektering krävs ett anslag om 1 200 000
kr. Som underlag för kostnaden ligger tidigare redovisade och beviljade anslag
avseende för- och detaljprojekteringar samt framtagande av förfrågningsunderlag
för Henåns skola samt medel om 2 800 000 kr för provisoriska lokaler.
Vissa lokaler inom skolan har varit tvungna att ersättas med provisoriska lokaler
då ordinarie lokaler blivit utdömda ur arbetsmiljösynpunkt. Provisoriska lokaler
förväntas stå kvar intill dess att skolan i sin helhet är färdigställd. Idag beräknat
till år 2010. Den ökade kostnaden för ersättningslokalerna uppgår till 900 000 kr
per år (exkl. indexhöjning). Totalkostnaden för dessa ersättningslokaler fram
t.o.m. 2010 uppgår till 2 800 000 kr.
__________
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna barn- och utbildningsnämndens hemställan om projektering av
Henåns skola enligt alternativ 5, och
att bevilja medel om 1 200 000 kr för projektering av Henåns skola, samt
att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
__________
Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Roger Hansson med instämmande av Sven Olsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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2007-10-25

Exp:
Tekniska enheten

KF § 94
KS § 176
AU § 152

Dnr 2007:656 261

Godkännande av anläggningsarrende för småbåtshamn i Mollösund
Mollösunds Båtservice EF bedriver marin verksamhet vid Lerviks industriområde
på fastigheten Mollösund 5:404. Fastigheten angränsar kommunens vattenområde
som enligt gällande detaljplan är tänkt för båtplatser.
Anläggningsarrende har upprättats med en upplåtelsetid om 25 år med 5 års
förlängning om uppsägning inte sker 12 månader före den löpande arrendetidens
utgång. Med tanke på den långa arrendetiden skall kommunen äga rätt att återtaga
arrendestället före arrendetidens utgång om marken erfordras för kommunal
anläggning eller annat ändamål. Detta villkor har godkänts av arrendenämnden.
Arrendet är villkorat av att erforderliga tillstånd för vattenverksamhet och bygglov
för brygganläggning beviljas.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om anläggningsarrende upprättat 2007-08-16.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
___________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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2007-10-25

Exp:
Tekniska enheten

KF § 95
KS § 177
AU § 153

Dnr 2007:657 269

Godkännande av optionsavtal för industriändamål på Lerviks
industriområde
Mollösunds Båtservice EF bedriver marin verksamhet vid Lerviks industriområde
på fastigheten Mollösund 5:404.
Ett optionsavtal har upprättats där Mollösunds Båtservice EF har rätt att köpa ett
markområde från fastigheten Mollösund 5:398. Markområdet är detaljplanelagt
för industriändamål och avses bebyggas med förvaringshall för båtar.
Optionsavtalet är villkorat av att upprättat arrendeavtal för småbåtshamn
godkänns av kommunfullmäktige och vinner laga kraft. I det fall optionen
påkallas kommer ett köpekontrakt att tecknas med villkor för byggnation mm.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande optionsavtal upprättat 2007-08-16.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

KF § 96
KS § 181
AU § 160

Dnr 2007:274 091

Motion om åtgärd för att motverka översvämning i Henån
Hans Pernervik, Folkviljan på Orust, föreslår i motion 2007-05-15
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen höja kajkanten i
Henåns hamn; medel till ändamålet genom bidragsansökan för extraordinära
kostnader i samband med ovädersförhållanden.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhets redogörelse
anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Motionären tackar för behandlingen av motionen.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
KSO
Västtrafik
Avtalspärm
KF § 97
KS § 182
AU § 163

Dnr 2007:730 040

Ändring av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB
Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen trädde i kraft den 1 januari 2004. Nuvarande aktieägaravtal
gäller t.o.m. år 2008. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.
I avtalet § 20 står det att parterna är överens om att efter utgången av år 2006
utvärdera den modell för täckande av driftsunderskott som beskrivs i bilaga 13.
Resultatet från utvärderingen redovisades efter Västtrafiks årsstämma den 30 maj.
Det regionala ägarrådet föreslår att ägarna beslutar att aktieägaravtalet inklusive
bilaga 13 förlängs med två år i stället för fyra år och att man samtidigt startar ett
arbete med att se över de delar av aktieägaravtalet som handlar om ägarsamverkan
och bilaga 13 och dess tillämpning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar
underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
Tekniska enheten
Ekonomienheten
KF § 98
KS § 183
AU § 165

Dnr 2007:729 252

Köp av fastigheten Henån 1:129
Föreligger köpekontrakt avseende köp av fastigheten Henån 1:129. Köpesumman
är 23 Mkr. Fastigheten består idag av två byggnader. Den ena byggnaden är
uthyrd som bilhall och den andra som administrationslokaler. Orust kommun hyr
idag större delen av byggnaden. Syftet med köpet är att säkerställa lokaler för den
egna verksamheten.
Det har upprättats ett köpekontrakt för köp av berörd fastighet daterat 2007-08-30.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpekontrakt samt att för ändamålet inklusive
ombyggnadskostnader samt lagfartskostnader m.m. anvisa 25 500 000 kronor
genom upptagande av långfristiga lån.
__________
Bo Andersson och Bengt Johansson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
Keith Johansson yrkar avslag alternativt återremiss för utarbetande av en plan för
vad fastigheten skall användas till.
Gunnar Persson yrkar återremiss för undersökning om det går att förvärva endast
den ena byggnaden och vilken användning kommunen skall ha av fastigheten.
Sven Olsson, med instämmande av Bengt Johansson m.fl., yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
Migrationsverket
Sociala omsorgsnämnden

KF § 99
KS § 187

Dnr 2006:190 012

Godkännande av överenskommelse om boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn (KS § 187)
Föreligger för ställningstagande ny överenskommelse av migrationsverket
undertecknad 2007-09-25
__________
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-10-23 § 161 att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna ett nytt avtal med Migrationsverket i enlighet
med upprättat förslag, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till
hyra och ombyggnad av skolan i Mollösund, att redovisa de nya kostnader det
skulle innebära avseende hyra samt kostnader för ombyggnation av lokalerna, att
nämnden informerar berörda i Mollösund.
Keith Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Bo Andersson med instämmande av Roger Hansson och Gunilla Svensson yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
Länsstyrelsen
Arne Johansson
Valpärmen
Personalenheten
KF § 100

Dnr 2007:46 102

Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning av ersättare i
kommunfullmäktige för tiden fram till 31 december 2010.
Arne Johansson, Centerpartiet, anhåller i skrivelse daterad 2007-08-30 om att få
bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och överlämnar den till Länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

Exp:
Katarina Reimers
Ingemar Martinsson
Valpärmen
Personalenheten
KF § 101

Dnr 2007: 46 102

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder för tiden
fram till 31 december 2010
Katarina Reimers, Kristdemokraterna, anhåller i skrivelse daterad 2007-09-24 om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Orustbostäder.
__________
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen.
Ersättare: Ingemar Martinsson
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

KF § 102

Dnr 2007:860 092

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Hans Pernervik, Folkviljan på Orust, frågar
”Vad händer inom skolorna på Orust.
Kommer Ellös högstadium att finnas kvar som skola.
När kommer den ev ombyggnaden av Henånsskola att vara klar.
Kommer underskottet inom skolan att medföra nedskärningar tex lärare
assistenter mfl
Eller hur kommer detta att lösas.”
Kommunstyrelsens ordförande svarar att:
- en ny förvaltningschef har just tillträtt, som får sätta sig in i situationen först
- Henåns skola skall vara klar till 2010
- Ellös skola kommer att vara kvar
- Det är inte fråga om nedskärningar. En strävan är bättre lärartäthet, som
kommer barnen tillgodo.
- Skolan jobbar framåt, som nämndens ordförande redovisat under ärendet om
delårsrapporten
Frågeställaren förklarar sig inte vara nöjd med svaret.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2007-10-25

KF § 103

Dnr 2007:49 091

Anmälan av inkomna skrivelser
1 oktober, 2007, Moderaterna
Motion angående affären på Gullholmen/Hermanö
22 oktober, 2007, Folkviljan på Orust
Motion angående ombyggnad av återvinningscentralen Timmerhult
22 oktober, 2007, Folkviljan på Orust
Motion ang byggnation av låg- och mellanstadieskola i Henån
22 oktober, 2007 Folkviljan på Orust
Motion ang utökad kollektivtrafik
23 oktober, 2007, Socialdemokraterna
Motion ang översyn av avfallstaxan
20 oktober 2007, Socialdemokraterna
Motion om barnförsäkring
20 oktober, 2007, Socialdemokraterna
Motion om utökad service inom hemtjänsten
__________
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